
30. октобар 2014. године       Број 28     Службени лист града Зрењанина                               Страна 

 

631

270 
На основу  чл. 1, 51. и 61. Закона о 

правобранилаштву ("Службени гласник 
Републике Србије'', број 55/14) и чл. 17, 31. и 
107. став 1. Статута града Зрењанина 
("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14 и 20/14), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  30.10.2014. године донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређује се положај, 

надлежност, уређење и организација 
Правобранилаштва града Зрењанина (у даљем 
тексту: Правобранилаштво), положај 
правобраниоца града Зрењанина (у даљем 
тексту: Правобранилац), заменика 
правобраниоца и запослених у 
Правобранилаштву као и друга питања од 
значаја за рад Правобранилаштва. 
 

Члан 2. 
 

Правобранилаштво је орган који обавља 
послове правне заштите имовинских права и 
интереса Града. 

Седиште Правобранилаштва је у 
Зрењанину. 

Члан 3. 
 

Правобранилаштво има печат који садржи 
назив и грб Републике Србије,  назив АП 
Војводине и назив и седиште 
Правобранилаштва, у складу са законом. 
 
НАДЛЕЖНОСТ, УРЕЂЕЊЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Члан 4. 

 
Правобранилаштво заступа Град у 

поступцима пред судовима, управним и другим 
надлежним органима ради заштите његових 
имовинских права и интереса и обавља друге 
послове у складу са законом. 

Правобранилаштво може закључити 
поравнање са странкама уз претходнo 
прибављено мишљење, односно предлог органа 
Града или радног тела из чије надлежности је 

проистекла спорна ситуација која се решава 
поравнањем. 

Уколико се не добије мишљење или 
предлог из става 2. овог члана, поравнање се 
може закључити уз сагласност Градоначелника. 

 
Члан 5. 

 
Послове из надлежности Правобрани-

лаштва обављају правобранилац и два заменика 
правобраниоца. 

Правобранилац руководи радом и 
представља Правобранилаштво.  

За свој рад и рад Правобранилаштва 
Правобранилац је одговоран Градоначелнику 

Заменик Правобраниоца је одговоран за 
свој рад Правобраниоцу и Градоначелнику. 

 
Члан 6. 

 
Правобраниоца и заменике правобраниоца 

поставља Градоначелник на период од пет 
година. 

По истеку мандата Правобранилац и 
заменици могу бити поново постављени. 
 

Члан 7. 
 

За правобраниоца и заменика 
правобраниоца може бити постављен 
држављанин Републике Србије који испуњава 
опште услове за рад у органима локалне 
самоуправе, који је завршио правни факултет и 
положио правосудни испит. 

За правобраниоца и заменика 
правобраниоца може бити постављено лице које, 
поред општих услова, има радно искуство у 
правној струци након положеног правосудног 
испита, и то: најмање пет година за 
правобраниоца и најмање четири године за 
заменика правобраниоца. 
 

Члан 8. 
 

Правобранилац и заменици правобраниоца 
остварују права из радног односа у складу са 
прописима који уређују радне односе 
функционера у органима локалне самоуправе. 
 

Члан 9. 
 

Средства за рад Правобранилаштва 
обезбеђују се у буџету града Зрењанина. 

Финансијске, информационо-
технолошке, комуникационе, техничке послове, 
као и послове јавних набавки и друге послове 
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који су од значаја за рад Правобранилаштва 
обавља Градска управа града Зрењанина.    
 

Члан 10. 
 
              Правобранилац уређује организацију и 
рад Правобранилаштва, одлучује о правима по 
основу рада заменика правобраниоца и о радним 
односима запослених у Правобранилаштву, 
отклања неправилности и одуговлачења у раду и 
врши друге послове за које је овлашћен законом 
или другим прописом. 
 

Члан 11. 
 

За обављање делатности 
Правобранилаштва и вршење 
административних, рачуноводствених и других 
пратећих послова значајних за рад 
Правобранилаштва образује се стручна служба. 

Број запослених у правобранилаштву 
одређује се актом о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места. 

Акт о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места доноси 
правобранилац уз сагласност Градоначелника. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

Правобранилаштво наставља да обавља 
послове које је до ступања на снагу ове одлуке 
обављало Јавно правобранилаштво града 
Зрењанина. 

Правобранилаштво преузима сва 
средства Јавног правобранилаштва града 
Зрењанина. 

Члан 13. 
 

Постављена лица и запослени у Јавном 
правобранилаштву града Зрењанина настављају 
са радом у Правобранилаштву у складу са 
важећим актом о систематизацији и другим 
актима. 

Сви важећи акти којима се регулише 
уређење Јавног правобранилаштва града 
Зрењанина и положај постављених лица и 
запослених примењиваће се до доношења нових 
аката у складу са законом и овом одлуком. 
 

Члан 14. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о јавном правобранилаштву 
града Зрењанина ("Службени лист града 
Зрењанина", број 24/2008). 

Члан 15. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу града 
Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА                                             
Број: 06-214-6/14-I 
Дана: 30.10.2014. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

271 
На основу члана 20., 21., 22., 23., 24., 25., 

26., 27., 28., 29., 30. и 31.  Закона о финансирању 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 
62/06, 47/11, 93/12 и 99/13), члана 31. став 1. 
тачка 7. и члана 75. став 5. Статута града 
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина“, 
бр. 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14 и 
20/14), члана  66. став 5. Одлуке о месним 
заједницама (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11, 3/12, 32/12 и 
21/13) Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  30.10.2014. године,  утврдила је  

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  

О УВОЂЕЊУ  САМОДОПРИНОСА 
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

" ЛУКИЋЕВО" ЛУКИЋЕВО 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ГОДИНЕ ДО 

31.12.2024. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице "Лукићево" 
Лукићево за период  од 01.01.2015. године до 
31.12.2024. године. 
 

Члан 2. 
 

Одлука о увођењу самодоприноса доноси 
се референдумом, у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања 
грађана. 

Члан 3. 
 

Самодопринос се уводи у новцу, у 
укупном износу од 60.000.000,00 динара. 
Средства самодоприноса су строго наменска и 
користиће се према Програму прилива и 
утрошка средстава којим су утврђени извори, 


